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Первоцвіт

Учнівське самоврядування у початковій школі «Первоцвіт» 
регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:
- Конституції України; 
- Всесвітньої декларації про права дитини;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про громадські організації»;
-Статуту школи.

Учнівське самоврядування (УС) – це спосіб залучення учнів до 
систематичної участі у навчально-виховному процесі; це самостійна 
діяльність учнів, яка відбувається за кординації відповідального 
педагога.
УС – це право учасників освітнього процесу колективно вирішувати 
питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі 
освіти, захисту їхніх прав та інтересів.

Закон України про освіту







Зібратися разом – це початок. 
Триматися разом – це прогрес.

Працювати разом – це успіх.
(Генрі Форд)



Гасло учнівського самоврядування у класі:
Пропонуй!

Плануй!
Організовуй!

Виконуй!



Принципи учнівського класного 
самоврядування:

Самі вирішили! – Але до мудрої поради 
прислухаємось!

Самі зробили! – Дотримуємось дисципліни та 
толерантності!

Самі відповідаємо! – Пишаємось виконаною 
роботою!



Структура класного учнівського самоврядування

Мер 
класу

Менеджер 
з 
організації 
дозвілля

Менеджер 
з питань 
чистоти 
робочих 
місць

Менеджер з 
питань 
підготовки 
до уроків

Менеджер  
фізкульт
хвилинок

Менеджер-
квітниквар

Менджер-
метеоролог

Менеджер-
бібліотекар

Менеджер
дисципліни



Мер класу – виборча посада

Учні класу вибирають мера шляхом 
голосування





Мер класу: 
- Дає доручення менеджерам;
- Слідкує за виконанням цих доручень

Менеджер з організації дозвілля:
- Організовує рухливі та настільні ігри на 
перервах

Менеджер з питань чистоти робочих місць:
- Перевіряє чистоту і порядок на робочому 
місці учня

Менеджер з питань підготовки до уроків:

- Слідкує за готовністю учнів до кожного уроку

Менеджер-квітникар:
- Робить запаси відфільтрованої води; 
- Підливає рослинність у класі

Менеджер-метеоролог:
- Слідкує за погодою;
- Фіксує показники погоди в ранковому куточку

Менеджер-бібліотекар:
- Тримає постійний зв’язок з бібліотекарем школи;
- Цікавиться позакласним читанням учнів класу;
- Рекламує цікаві книги для читання

Менеджер фізкультхвилинок:
- Готує різноманітні фізхвилинки;
- Проводить їх на перервах і уроках

Менеджер дисципліни:
- Слідкує за поведінкою дітей на перервах;
- Проводить бесіди з порушниками дисципліни про 
правила поведінки у школі

Щомісяця менеджери 
змінюються!

Обов’язки мера та менеджерів класу





Самоврядування – це насамперед керування 
людини собою, вибудова своєї особистості, 
самостійне керівництво своїм розвитком, інакше –
самовиховання.   

В. Сухомлинський


